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Organizační struktura vybrané základní školy                                               Příloha č. 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pramen: vlastní zpracování podle interních firemních materiálů
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              Příloha č. 2 

Vážení pedagogové,  

dovoluji si Vás požádat o vyplnění tohoto dotazníku, který by měl zjistit možné 
nedostatky v komunikaci mezi Vámi a Vašim nadřízeným. Váš nadřízený bude 
obeznámen s vyhodnocenými výsledky tohoto dotazníkového průzkumu i 
s opatřeními, jak zjištěné problémy řešit. Měl by Vás o těchto výsledcích i 
závěrech informovat. 

Tento dotazník je anonymní, abyste se nemuseli obávat odpovídat na otázky 
pravdivě. Jedině tak bude možné zjistit slabá místa v komunikaci aby se mohla 
účinně řešit.    

Instrukce pro vyplňování: 

Při každé otázce vyberte a zakřížkujte pouze jednu odpověď, která nejvíce 
vyjadřuje Váš názor. Odpovědi jsou uvedené v číselné stupnici, která znamená: 

 

Rozhodně 

ano 
Spíše ano Spíše ne Rozhodně ne 

Nevím,nemohu 

posoudit 

4 3 2 1 0 

 

Číslo 
otázky 

Otázka 

Varianty 
odpovědí 

4 3 2 1 0 

1. 
Domníváte se, že celkově je komunikace na Vašem 
pracovišti efektivní?  

     

2. 
Jste spokojen/a s informacemi od Vašeho 
nadřízeného? 

     

3. 
Dostáváte od Vašeho nadřízeného potřebné 
informace v přiměřeném množství (ani příliš brzy, ani 
pozdě, tzn. tehdy když je potřebujete)? 

     

4. 
Dostáváte od Vašeho  nadřízeného informace 
v přiměřené kvalitě (srozumitelné, pravdivé, 
jednoznačné a přesné)? 

     

5. 
Dostáváte informace od svého nadřízeného 
přiměřeně včas (aktuálně, ani příliš brzy, ani pozdě, 
tzn. tehdy když je potřebujete)? 

     

6. 
Vyhovuje Vám, jak Vás nadřízený informuje na 
poradách? (0 znamená, že tuto příležitost nevyužívá) 

     



   

7. 

Vyhovuje Vám, jak Váš nadřízený využívá 
k informování individuální schůzky (schůzek)?  

(0 znamená, že tuto příležitost nevyužívá) 

     

8. 
Jste spokojen/a s poskytováním informací 
prostřednictvím nástěnek?  

     

9. 
Jste spokojen/a s poskytováním informací 
prostřednictvím e-mailu? 

     

10. 
Můžete informovat svého nadřízeného o pracovních 
problémech na svém pracovišti? (0 znamená, že tuto 
příležitost nevyužíváte) 

     

11. 
Jste spokojeni s tím, že můžete informovat svého 
vedoucího o všem, co považujete za potřebné? 

     

12. 

Poskytuje Vám Váš nadřízený informace týkající se 
problémových situací (jak se zachovat v případě, že 
se dostanete do problémové situace s žákem, 
kolegou apod.)? 

     

13. 
Dokáže Vás Váš nařízený flexibilně informovat o 
aktuálních změnách na pracovišti? 

     

14. 
Dokáže Váš nadřízený projevit spokojenost s Vaší 
prací (tj. pochválit), pokud k tomu má důvod? 

     

15. 
Myslíte si, že vztahy mezi Vámi a Vašim nadřízeným 
jsou pozitivní? 

     

16. 
Máte pocit, že nadřízený dále šíří informace, které 
měly zůstat důvěrné?  

     

17. 
Myslíte si, že vedoucí bere v úvahu při rozhodování 
Vaše připomínky a názory k řešení pracovních 
problémů? (0 znamená, že nevíte, zda to dělá) 

     

18. 
Máte strach informovat svého nadřízeného o 
nepříjemných záležitostech na pracovišti? 

     

 

Děkuji za Váš čas, který jste strávili při vyplňování dotazníku.   

    

         Marie Uhrová  



 
  

          Příloha č. 3 

Souhrnné výsledky průzkumu (absolutní četnosti) 

                            Varianty odpovědí 

   Otázky  
4 3 2 1 0 VAP 

1. Domníváte se, že celkově je 
komunikace na Vašem pracovišti 
efektivní? 

3 12 1 0 0 3,1 

2. Jste spokojen/a s informacemi od 
Vašeho nadřízeného? 

9 7 0 0 0 3,6 

3. Dostáváte od Vašeho 
nadřízeného potřebné informace 
v přiměřeném množství (ani příliš 
brzy, ani pozdě, tzn. tehdy když je 
potřebujete)? 

9 6 0 0 1 3,4 

4. Dostáváte od Vašeho  
nadřízeného informace v přiměřené 
kvalitě (srozumitelné, pravdivé, 
jednoznačné a přesné)? 

9 6 1 0 0 3,5 

5. Dostáváte informace od svého 
nadřízeného přiměřeně včas 
(aktuálně, ani příliš brzy, ani pozdě, 
tzn. tehdy když je potřebujete)? 

7 7 1 0 1 3,2 

6. Vyhovuje Vám, jak Vás nadřízený 
informuje na poradách? (0 
znamená, že tuto příležitost 
nevyužívá) 

11 5 0 0 0 3,7 

7. Vyhovuje Vám, jak Váš nadřízený 
využívá k informování individuální 
schůzky (schůzek)? (0 znamená, že 
tuto příležitost nevyužívá) 

8 8 0 0 0 3,5 

8. Jste spokojen/a s poskytováním 
informací prostřednictvím 
nástěnek? 

8 6 2 0 0 3,4 

9. Jste spokojen/a s poskytováním 
informací nadřízenému 
prostřednictvím e-mailu? 

8 6 2 0 0 3,4 



 
  

10. Můžete informovat svého 
nadřízeného o pracovních 
problémech na svém pracovišti? (0 
znamená, že tuto příležitost 
nevyužíváte) 

11 4 1 0 0 3,6 

11. Jste spokojen/a s tím, že 
můžete informovat svého vedoucího 
o všem, co považujete za potřebné? 

10 4 1 0 0 3,6 

12. Poskytuje Vám Váš nadřízený 
informace týkající se problémových 
situací (jak se zachovat v případě, 
že se dostanete do problémové 
situace s žákem, kolegou apod.)? 

6 7 2 0 1 3,1 

13. Dokáže Vás Váš nadřízený 
flexibilně informovat o aktuálních 
změnách na pracovišti? 

9 7 0 0 0 3,6 

14. Dokáže Váš nadřízený projevit 
spokojenost s Vaší prací (tj. 
pochválit), pokud k tomu má důvod? 

11 3 1 0 0 3,7 

15. Myslíte si, že vztahy mezi Vámi 
a Vašim nadřízeným jsou pozitivní? 

5 11 0 0 0 3,3 

16. Máte pocit, že nadřízený dále 
šíří informace, které měly zůstat 
důvěrné? 

0 1 5 6 3 1,3 

17. Myslíte si, že vedoucí bere 
v úvahu při rozhodování Vaše 
připomínky a názory k řešení 
pracovních problémů? (0 znamená, 
že nevíte, zda to dělá) 

4 7 3 0 2 2,7 

18. Máte strach informovat svého 
nadřízeného o nepříjemných 
záležitostech na pracovišti? 

1 1 5 7 2 1,5 

 

 

 


